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Portaalborden

Opening jeu de boules baan.

Het Heidehuus heeft van de gemeente
borden gehuurd, waarop activiteiten die
plaatsvinden in het Heidehuus kenbaar
gemaakt kunnen worden. 3 weken voor de
activiteit kan een bord geplaatst worden.

Op zondag 26 maart is onder een stralende zon
en met medewerking van de harmonicaclub
de jeu de boules baan in gebruik genomen.

Voor informatie en kosten kunt u contact
opnemen met Rianne van der Wal:

Vanaf nu kan elke woensdagmiddag en avond gespeeld worden.

Rianne_vanderwal@hotmail.com of tel nr:
0645041704

KOFFIEMORGEN
Op 9 april is er weer een gezellige koffiemorgen: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten koffie en een biertje drinken.

Eten met en door de buurt
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

vrijdag 28 april

18.00 uur inloop
18.30 uur aan tafel

Heidehuus
€ 6,50 p.p. exclusief drank

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken ,
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht: Sojanka soep: een goed gevulde tomatensoep met brood
Dessert: Kwark met slagroom en jam.
Opgave: voor 23 april : mail: benniemaatkamp@online.nl
Tel: 0314-631619
Maximale deelname: 25 personen.
Problemen met vervoer: bel dan Rianne van der Wal: tel: 0645041704
€ 1,50 enkele reis

Kidsfestijn
Tijdens de open dag van het Heidehuus op
8 oktober was er een kleurwedstrijd georganiseerd door de organisatie van het kidsfestijn. Dat bracht ons vele mooie ingekleurde tekeningen op. De Jury had dan ook
best veel werk hieraan en zijn uiteindelijk
gekomen tot de volgende winnaars.

In de meivakantie wordt op 24 en 25 april opnieuw een kidsfestijn georganiseerd.

Dance feest
Op Zaterdag 6 mei wordt in het Heidehuus een
spetterend Dance –feest georganiseerd. Van
18.00-20.00 uur knalt het voor de jeugd tot 12
jaar en vanaf 20.00 uur zijn volwassenen welkom
om los te gaan op muziek uit de jaren 70 en 80.
Entree is voor kinderen gratis,
voor volwassenen € 2,50

De prijzen zijn uitgereikt in het Heidehuus.
Elisa, Marize en Jytte gefeliciteerd

Leden van de Rabobank:

Geef uw stem aan het
Heidehuus:

Agenda :
5 en 6 april: Workshop bloemschikken: 19.00-21.00 uur
9 april: Koffiemorgen: 10.30-12.30 uur

24 en 25 april: Kidsfestijn: 14.00-21.00 uur en 11.00-16.00 uur
28 april: Eten met en door de buurt
6 mei: Dance-feest: 18.00-24.00 uur.
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